
စာားသ ိုားသရူရားရာပြဿနာနငှ့််သက်ဆ ိုင််ရသာမညသ်ည့်က် စစရြ်မဆ ိုရဆ ားရန ားတ ိုငြ်ငြ်ါ။ 

 
အ ိုက်အ ခ  စီရငစ်ိုနယ်ရှ ရနထ ိုငရ်သာန ိုငင် ပခာားသာားမ ာားအတ က်တ ိုငြ်ငရ်ဆ ားရန ားရန ်

 

စာားသ ိုားသ်ူရရားရာပြဿနာတ ိုငြ်ငရ်ဆ ားရန ားရန ်

 

လစဉ်၄ြတ်ရပမာက််တနလလာရန ့် ၁၃်：၀၀်～်််၁၆်：၃၀ 

 

စာခ ျုြ်စာတမ်ားပြဿနာ၊လ မ်လညစီ်ားြ ာားရရားလိုြ်နညာ်းရ ကာင့်ြ် က်စီားဆ ိုားရ  ားမ ှု့၊အရ ကားမ  ျုားစ ို၊

ကိုနြ်စစညာ်းမရတာ်တဆမ ှု့စသညပ်ြင့် ်

 

［အာအ ခ   ယဉ်ရက ားမ ရြါငာ်းစ ိုစငတ်ာ်န ိုငင် ပခာားသာားမ ာားအတ က်သာီးသန ့်တ် ိုငြ်ငရ်ဆ ားရန ားရန］် 

စီစဉ်သ：ူပြညသ်ူ ့်အက  ျုားရဆာငရ်ြာငရ် ားရငှာ်း်

အ ိုက်အ ခ  စီရငစ်ိုနယ်အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာအသငာ်း 

 

ြူားရြါငာ်းရဆာငရ် က််：အ ိုက်အ ခ  စီရငစ်ိုနယ်   

ရန ့်စ ွဲနငှ့်အ်ခ  န ်：လစဉ်၄ြတ်ရပမာက််တနလလာရန ့် ်၁၃်：၀၀်～်််၁၆်：၃၀ 

 

※ရရှှု့ရက်သတတ ြတ်ရသာ ကာရန ့်မ နာ်းတည့်ခ်  န(်ရန ့်လည၁်၂နာရီ)အထ ြိုနာ်းပြင့််ကက ျုတငစ်ာရငာ်း

သ ငာ်းြါ။ 

※(အစီအစဉ်)အတညပ်ြျုရန ့်ကအမ ာားပြညသ်ရူ ိုားြ တရ်က်ပြစ်ခွဲ့်ရသာ၊ရနာက်တရန ့်က ိုလ ွဲ 

ရပြာငာ်းမည။် 



တ ိုငြ်ငရ်ဆ ားရန ားမ ှု့ ြ ိုစ ：ကက ျုတငစ်ာရငာ်းသ ငာ်းဦားရာသစူနစ် 

တရန ့်လျှင၄်ရယာက် )အြ ွဲှု့(အထ ။ (ကျွမ်ားက ငရ်သာ)အထာူးအတ ိုငြ်ငခ် နငှ့်မ် က်နာှပခငာ်းဆ ိုငရ်ဆ ား

ရန ားရမည။် 

 

စကာားပြနရ်ှ သည့််အတ ကစ် တ်ခ ရြါသည။် 

 

အာအ ခ  ်ယဉ်ရက ားမ ရြါငာ်းစ ိုစငတ်ာ 

☎ြိုနာ်း-၀၅၂-၉၆၁-၇၉၀၂ 

အာီးရမားလ်််sodan@aia.pref.aichi.jp 

 

စ ိုစမ်ားရနန်ငှ့်က်က ျုတငစ်ာရငာ်းသ ငာ်းရန：်််တနလလာ～စရနရန ့်််၁၀：၀၀～၁၈：၀၀ 

ပြညသ်ူ ့်အက  ျုားရဆာငရ်ြာငရ် ားရှငာ်း််အာအ ခ  အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာအသငာ်း 

ဆနာ်းရနာ့်မာရို်တ ိုားခ ွဲှု့အရဆာက်အအ ို၊်အာအ ခ  စီရငစ်ိုနယ်အစ ိုားရ၊ 

2-6-1၊ဆနာ်းရနာ့်မာရို်နက-ခို၊်နဂ ိုယ 

အာအ ခ  အငတ်ာရနရှငန်ယ်ြလာဇာအတ ငာ်း 

 

 
 

about:blank


[တ ိုငြ်ငရ်ဆ ားရန ားရနက်က ျုတငစ်ာရငာ်းသ ငာ်းြ ိုသ ငာ်းနညာ်း] 

အာအ ခ  ်ယဉ်ရက ားမ ရြါငာ်းစ ိုစငတ်ာထ သ ို ့်ြိုနာ်းရခေါ်ဆ ိုြါ။ 

 

☎ြိုနာ်း-၀၅၂-၉၆၁-၇၉၀၂ 

※စာရ က်စာတမ်ားမ ာားက ိုကက ျုတငပ်ြငဆ်ငထ်ာားမည့်အ်တ က်၊တယလ်ီြိုနာ်းပြင့်တ် ိုငြ်ငရ်ဆ ားရန ား

မယ့််အရ ကာငာ်းအရာက ိုအတ ိုခ ျုြ်ရှငာ်းပြြါ။ 

 

ဂ ြနစ်ကာားရပြာတတ်သ！ူ 

 [တယ်လီြိုနာ်းပြင့်လ်ညာ်း၊တ ိုငြ်ငရ်ဆ ားရန ားပခငာ်းမ ာားက ိုလက်ခ ြါသည်။] 

 

စာားသ ိုားသ်ူ်််အရရားရြေါ််််☎ြိုနာ်း-၁၈၈ 

 

အ ိုက်အ ခ  စီရငစ်ိုနယ်ရှ စာားသ ိုားသရူရားရာအရထ ရထ စငတ်ာ််််☎်ြိုနာ်း-၀၅၂-၉၆၂-၀၉၉၉ 

 

ကိုနြ်စစညာ်း(သ ို ့်မဟိုတ်)ဝနရ်ဆာငမ် မ ာားနငှ့်သ်က်ဆ ိုငရ်နရသာစာခ ျုြ်စာတမ်ားပြဿနာ၊လ မ်လ

ညစီ်ားြ ာားရရားလိုြ်နညာ်းရ ကာင့်ြ် က်စီားဆ ိုားရ  ားမ ှု့၊အရ ကားမ  ျုားစ ို၊ကိုနြ်စစညာ်းမရတာ်တဆမ ှု့စသည်

ပြင့်စ်ာားသ ိုားသရူရားရာပြဿနာနငှ့်စ်ြ်လျှဥ်ား၍(ကျွမ်ားက ငရ်သာ)အထာူးအတ ိုငြ်ငခ် မ ာားကကူညီ

ရပြရှငာ်းရြားြါမည။် 

 

တနလလာ～်ရသာ ကာရန ့်််၉：၀၀～၁၆：၃၀်််စရန်တနဂလရန ရန ့််၉：၀၀～၁၆：၀၀််် 

(အမ ာားပြညသ်ရူ ိုားြ တ်ရကန်ငှ့်၁်၂လြ ိုငာ်း၂၉ရက်ရန ့်မှ၁လြ ိုငာ်း၃ရက်ရန ့်သညြ် တရ်က်) 

 

နဂ ိုယာမမ ျုှု့်နက်-ခို်ဆနာ်းရနာ့်မာရို်၂-၃-၂််််အ ိုက်အ ခ  စီရငစ်ိုနယ််ရ သနတရစငတ်ာ်ြထမထြ် 



※ထိုတ်ရဝသည့်အ်ခ ကအ်လက်မ ာားအရပြာငာ်းအလွဲရှ သပြင့်၊်စ ိုစမ်ားရမားပမနာ်းြါ။ 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

ဥြမာအာားပြင့် ်လီ ိုအရာရတ နွဲ ့် ိုကခ်ရရာက်ရနြါလာား? 

ရအာက်ရြာ်ပြြါ၊ပြဿနာမ ာားနငှ့် ်က ျုရတ ှု့ ခွဲ့်လျှငတ် ိုငြ်ငရ်ဆ ားရန ားြါ။ 

ဥြမာ(၁) 

စမတ်ြိုနာ်း်ရမာ် ယ်ရ ားန နာ်းသက်သာမယ်လ ို ့်ရပြာ၍စာခ ျုြ်ခ ျုြ်ဆ ိုခွဲ့်ရသာ်လညာ်း၊ရ ားန နာ်း 

မသက်သာပခငာ်း။ 

ဥြမာ(၂) 

စာြ ို ့်ရအာ် ါမှရ ားဝယ်၍ရင အပြည့်ရ်ြားရခ ခွဲ့်ရသာ်လညာ်းကိုနြ်စစညာ်းရရာက်ရှ မလာပခငာ်း။ 

ဥြမာ(၃) 

ခလိုြ်တစ်ခ က်(မရတာ်တဆ)န ိုြ်၍ညစ်ညမ်ားဝက်ဘဆ် ိုက်ထွဲသ ို ့်မှတ်ြ ိုတငမ် သ ာားပခငာ်း။ 

ဥြမာ(၄) 

လက်ရှ အရနအတ ိုငာ်းဝယယ်ူခွဲ့်ရသာတစ်ြတ်ရစ်ကာား၊ြ က်သပြင့်အ်ခမွဲ့်ပြနပ်ြငရ်ြားရစပခငာ်း။ 

ဥြမာ(၅) 

တ ိုက်ခနာ်းမှရပြာငာ်းရရ ှု့ရသာအခါ၊ပြငဆ်ငစ်ရ တ်ရစ ားကကီားစ ာရတာငာ်းခ လာလျှငရ်ြားရဆာငသ်င့််

သလာား။ 

စသညပ်ြင့်၊်ဘာက ိုမဆ ိုတ ိုငြ်ငရ်ဆ ားရန ားြါ။ 

 


